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Vážení přátelé,

slova jako „pomoc a solidarita“ rezonují poslední dobou celou společností. Najednou cítíme, že 
nejde jen o pouhé fráze. Každý z nás může být někomu nápomocný. Proto si i letos připomeňme 
Světový den první pomoci a pokusme se nezapomenout na jeho skutečný odkaz.

O každodenní pomoc se starají také v našem pelhřimovském oblastním spolku. Provozují zde 
totiž Dopravní zdravotní službu určenou pro převozy pacientů. Jednotlivé cesty mají velice 
různorodý charakter odvíjející se od potřeb klientů, mezi které patří též klienti pelhřimovského 
Domova pro seniory, LDN Počátky a okolních domovů s pečovatelskou službou. Nejčastější a také 
nejnáročnější jsou převozy pacientů upoutaných na lůžko, kdy je zapotřebí více osob pro jejich 
bezpečný transport. Také z tohoto důvodu bychom rádi pro naše řidiče pořídili velice užitečnou 
pomůcku, a to tzv. schodolez. Během posledních 5 let jsme realizovali zhruba 70 000 převozů 
a najeli více než 1 600 000 kilometrů. Poskytované služby jsou velice náročné na čas i personál, 
ovšem veřejností jsou velmi žádané. 

  
Již řadu let řeší náš oblastní spolek také problémy spojené s obnovou vozového parku. Možnosti získání finančních 
prostředků potřebných k opravám či pořízení nových sanitních vozů a vhodných pomůcek pro přepravu pacientů jsou stále 
komplikovanější. Náklady spojené s provozem Dopravní zdravotní služby prudce rostou, převážně díky zvyšování cen 
pohonných hmot a energií. Žádáme proto i touto cestou o jakoukoli finanční pomoc, která nám také pomůže provoz naší 
dopravní služby udržet a pomáhat tak lidem, kteří by se bez naší pomoci neobešli. Každý dar, ať velký či malý, je pro nás 
důležitý. 

Fotky přímo z Pelhřimova si můžete prohlédnout na druhé straně tohoto dopisu a více informací naleznete i na stránkách 
www.cervenykriz.eu. Dotazy nám můžete poslat e-mailem na adresu cervenykriz@cervenykriz.eu nebo telefonovat na 
číslo 251 104 217.

Děkuji za Vaši pomoc a přeji krásné dny!

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

V Praze dne 21. září 2022



POMÁHÁME 

SPOLEČNĚ.
DĚKUJEME!

„Naším posláním je pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. Právě teď. Ať už je ekonomická

a společenská situace jakákoliv.“  

Zuzana Dubová,

Oblastní spolek ČČK Pelhřimov


